
Redukcja kosztów 

Wdrożenie dokumentacji elektronicznej niesie za sobą dużą oszczędność 
czasu jak i pieniędzy. Każdy element procesu wystawiania i wysyłki 
faktur  począwszy od jej drukowania aż do samego dostarczenia 
do klienta w dużym stopniu ogranicza wydatki firmy

Nowelizacja przepisów w sprawie e-faktur, która zrównuj elektroniczną 
dokumentację z ich papierowymi odpowiednikami daje księgowości dużą 
swobodę w wyborze rodzaju prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo 
wprowadzona tak zwana domniemana zgoda na otrzymywanie dokumentów w 
formie elektronicznej ściąga z nas obowiązek zabiegania o kolejne zgody 
ze strony klienta. 

Jedną z głównych zalet e-faktury jest czas jej dostarczenia. 
Klient może otrzymać dokument jeszcze tego samego dnia w którym 
został on wystawiony. Daje to nam dodatkową przewagę i urywa wymówki 
kontrahentów o niedostarczonej fakturze. Jednocześnie klient który 
dokument sprzedaży otrzyma wcześniej, będzie miał możliwość również 
wcześniej uregulować swoje zobowiązania. 
 

Dzięki wprowadzeniu dokumentacji w formie elektronicznej zyskujemy 
dodatkowy czas który możemy poświęcić na inne czynności związane z 
prowadzeniem działalności. Dodatkowe korzyści ukazują się również w 
momencie kontroli urzędowych. Przerzucanie stert papierów generuje 
znacznie więcej czasu i zaangażowania niż wyszukanie odpowiedniego 
dokumentu w systemie Workflow.

Stosowanie elektronicznej dokumentacji pozwala choć w małym stopniu 
zredukować negatywny wpływ biznesu na środowisko naturalne. 
Co roku w Polsce wystawia się około 1,5 mld faktur z czego wyłącznie 
10% jest wysyłana drogą elektroniczną. Co to oznacza? Do produkcji papieru 
potrzebnego na wydrukowanie reszty papierowych faktur należałoby wyciąć ok. 
255 tys. drzew czyli ok. 127 hektarów lasu. Należy wspomnieć również o 
wodzie i energii elektrycznej niezbędnej do tego procesu. 

Optymalizacja procesów biznesowych 

Elastyczne przepisy
 

Utrzymanie płynności finansowej 

Ekologia

Od 2014 r. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej wynikają z 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, do której z dniem 1 stycznia 2014 r. 
zostały wprowadzone definicje faktury i faktury elektronicznej (art. 2 pkt 31 i 32 ustawy). 
Warto pamiętać, iż e-faktura w myśl Art. 106m. wcześniej wspomnianej ustawy, winna być 
przesłana w formie nieedytowalnej. Choć od 1 stycznia 2013 roku faktury elektroniczne nie 
muszą już być podpisane ani bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, ani żadnym innym 
to jednak ta forma dokumentacji nadal nie jest powszechnie stosowana. 

Dlaczego warto zrezygnować z tradycyjnej formy dostarczania faktur i przerzucić się na 
e-dokumenty? 

Elektroniczna faktura 

Dlaczego warto 
stosować e-faktury?
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doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie
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